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Součástí tohoto
čísla je pro celoroční předplatitele i
Jezdecká ročenka
za zvýhodněnou
cenu.

Pﬁípravy v plném proudu
Všechny naše haly zažívají momentálně
největší nápor a v podstatě všude probíhají
různá oficielní i soukromá soustředění. Zájem
o střechu nad hlavou jen dokládá, že příprava koní bez kryté jízdárny je dnes téměř
nemožná. Bohužel musíme konstatovat, že
i když je naše republika za posledních několik
měsíců opět o několik hal bohatší, pražský
region je stále Popelkou a stavba na Trojském ostrově je stále mrtvá.

Světové eso v Hořovicích
Pravděpodobně o největší senzaci letošního jara se postarala dvojice J. Kadavý a
V. Opatrný. Ti si k probouzející se jarní přípravě přivezli do Hořovic již vloni avízovaného René Tebbela. Zatímco z loňského letního soustředění, určeného tehdy reprezentantům, vzhledem k úmrtí F. Ligesse sešlo,
ve dnech 3.-6. února se R. Tebbel dostavil.
Protože se však tentokrát jednalo o zcela
soukromou iniciativu, zúčastnili se prací
pouze jezdci JK Smrček a hořovického ranche R. Doležal, A. Opatrný a za zraněného
Z. Žílu zaskakující M. Málek. Tato trojice
tedy měla možnost okusit nejmodernější
německé treninkové metody. Že je R. Tebbel momentálně na obrovském výkonnostním vzestupu naznačují jeho poslední
výsledky, kdy ve SP bodoval v Berlíně,
Seville (2.místo!) a naposledy i v prestižní
Olympia Hall v Londýně. S RENOMETTEM
(Renommee) docílil nedávno v rakouském
Kössenu světového rekordu ve skoku do
výšky na sněhu (227cm) a se svoji jedničkou RADIÁTOR patří po výsledcích v Londýně (3. místo v GP) momentálně mezi světovou elitu. Naštěstí naše redakce se o přítomnosti tohoto špičkového jezdce v ČR dozvěděla, a tak jsme si nenechali ujít příležitost
k rozhovoru.

ním cílem je probojovat se do finále Světového poháru do Helsinek a výsledky z celé
sezóny pak získat místo v družstvu Německa
pro MS na Světových hrách v Římě.“
Jak jste si ve svém nabitém programu
našel místo pro trenink v ČR?
„To je skutečně problém. V neděli 1. února
jsem ještě skákal na CSI-A v Hannoveru.
Bohužel jsem na pondělí nesehnal letenku
a tak jsem do Prahy dorazil až v úterý
a v sobotu musím být v Brémách, kde s prvním koněm startuji v 10.00 hodin.“
V Hořovicích pracujete vedle jezdců ze
Smrčku i jedním z našich nejlepších juniorů. Jaké šance by mohl mít, podle toho co
jste viděl, A. Opatrný v mezinárodních
soutěžích?
„A. Opatrný je velmi nadaným jezdcem

S Tebbelem do Portugalska?
Pane Tebbel, naposledy jsme se setkali
ještě ve stájích P. Shockemöhleho v roce
1994. Po Vašem osamostatnění následoval poměrně značný výkonnostní útlum.
Vaše současné výsledky ale dokazují, že
jste na nejlepší cestě mezi německou
a tedy i světovou elitu. Jaké máte plány
pro sezónu 1998?
„Máte pravdu, že začátky po odchodu ze
stájí v Mühlen byly těžké. Sehnat kvalitní
koně není žádná maličkost a moji stáj v Emsbüren pronásledovala i zranění. Doufám, že
současná zimní sezóna však již skutečně
naznačuje obrat k lepšímu. Mým momentál-

René Tebbel v hořovické hale

a jeho ambici k účasti na juniorském ME
v portugalském Lisabonu (22.-26.7.) vidím
jako zcela reálnou. Z koní, které má k dispozici stavím nejvýše 9letého LA MANCHE,
po něm i hanoverského hřebce FRASCATI. Předběžně jsme se dohodli, že by
A. Opatrný mohl absolvovat závěrečnou,
asi 3 až 4 týdenní přípravu, přímo u mě ve
stáji a po tom co jsem viděl mám k takové
práci chuť.“
Máte ještě nějaké další juniory v přípravě?
„Ne do Portugalska bych připravoval
pouze Aleše.“
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na
další vývoj vaší spolupráce.
(Pokračování na str. 2)

SPORT

REPORTÁŽE

Přípravy v plném proudu
(Dokončení ze str. 1)
Po tom co jsme se dozvěděli od R. Tebbela požádali jsme o několik odpovědí i V. Opatrného a J. Kadavého.
R. Tebbel ohodnotil jako nejlepšího
koně, který je v majetku JK Smrček. Znamená to p. Kadavý, že spolupráce z Hořovicemi nejen pokračuje, ale dokonce se
rozrůstá?
„A. Opatrný je náš nejnadějnější jezdec
a proto mu JK Smrček i v sezóně 1998 poskytne koně. V současnosti jsou opět v našem
majetku koně, které jezdil v minulé sezóně
P. Švec za stáj FORD Sedlák, COSWORTH
a MAVERICK a právě MAVERICK bude
v sezóně 1998 v Hořovicích. Pro skákání jsou
to i dobře hodnocený LA MANCHE a ABRAKA
DABRA. Pro všestrannost pak INDAUER,
který stál vloni v Karlových Varech. (O koních
stáje V. Opatrný se zmiňujeme i v rubrice Koně
pro sezónu.)“
Pane Opatrný, R. Tebbel zde vyzradil,
že máte ambici k účasti na skokovém ME
v Portugalsku. Z našeho posledního rozhovoru víme, že byste chtěli i na ME všestrannosti do Bialeho Boru. Myslíte, že se
to dá všechno stihnout?
„Stihnout se to dá, ale znamená to být
téměř pořád na závodech. Náš program se
teprve tvoří, ale v military víme, že bychom
začít v rakouském Ebraisdorfu poslední týden
v dubnu. Po té budou následovat Hořovice
a po nich hledáme jednu dvouhvězdičkovou
soutěž v SRN či Rakousku. Pak bychom se
rozhodli s kterým koněm se zúčastníme
CCI** v Humpolci a který by absolvoval již jen
přípravu pro ME v Bialem Boru (27. - 30.
srpna). Na podzim se pokusíme ještě o účast
při CCI** Achselschwang a závěr sezóny
bude na CCI* v Karlových Varech.
Skokový program ještě není zcela jasný.
ČJF navrhovaný CSI-J/Y Wiener Neustadt
(11.-13. 4.) je bohužel nevhodný pro velmi
časný termín. Potřebovali bychom již také co
nejdříve vědět sportovně technické podmínky
ME v Portugalsku, vloni byly podle našich
informací tři kvalifikace do 130cm a finále do

140cm a také pochopitelně kvalifikační podmínky účasti. Musím, ale říci, že po tom co
nám předvedl R. Tebbel věřím, že s jeho
pomocí se nám náš záměr podaří.“

Polská zkušenost
v Humburkách
Již podruhé v letošním roce se do hřebčína
v Měníku-Humburkách dostavil k práci
s několika našimi militaristy polský trenér
Zbigniew Ciesielski. Soustředění zorganizoval M.S. Ostrawski, který je majitelem nadějného militaristy SZIALENCE, kterého
momentálně připravuje J. Hatla. Třídenní
práce (10.-12.2.) se zúčastnili spolu s domácími jezdci i zástupci NOKI Hostomice, Vasury Kladruby a Pastviny Pilníkov.
Trenér Z. Ciesielsky má za sebou bohatou
sportovní kariéru a v roli trenéra byl i dva roky
po boku polského vítěze olympijské soutěže
ve skoku jednotlivců z Moskvy J. Kowalczika.
I jeho jsme požádali o několik odpovědí.
Pane Ciesielsky můžete nám přiblížit
Vaši sportovní kariéru.
„Moje sportovní období se datuje do šedesátých a sedmdesátých let. Nejdéle jsem se udržel v reprezentačním týmu polských militaristů,
kde jsem byl 16 let. Za tu dobu jsme startoval
čtyřikrát na ME a jednou na MS v irském Punchestownu. Tam jsem v soutěži jednotlivců
skončil osmnáctý. Z ME v Mnichově v roce
1963 mám stříbrnou medaili za soutěž družstev.
Moji druhou disciplinou byly skoky
a v reprezentačním A týmu Polska jsme byl
šest let. Startoval jsem třikrát v Cáchách a na
počátku sedmdesátých let i v Bratislavě.
V obou disciplinách jsem také několikrát zvítězil v polských šampionátech.
V trenérské kariéře jsem byl 4 roky reprezentačním trenérem polských juniorů, dva
roky jsem pracoval s Kowalczikem a nyní
jsme trenérem v Racotu.“
Jak probíhají práce zde v Humburkách?
„Jsem zde podruhé a myslím, že si jezdci
vzali některé mé rady z minula k srdci. Dnes
jsem spokojenější než posledně. Koně jsou
dobří, některým jezdcům poněkud chybí ruti-

Z. Ciesielsky
novanost. V treninku se zaměřujeme na drezúru a skokovou gymnastiku.“
Bude spolupráce s jezdci pokračovat?
„Bohužel mám v Polsku velmi mnoho
povinností a využil jsme tohoto období, kdy je
času více, ale v sezóně to asi nebude
možné.“

Militaristé potřebují schůzku
Rozhovor z polským trenérem zakončeme
poznámkou, kterou jsme vyslechli v kuloárech humburské haly. Účastníci soustředění
si zde povzdechli nad dosavadní absencí
schůzky reprezentantů v military, kde by
mohli naši současní nejlepší militaristé prezentovat své záměry a vzájemně s vedením
komise všestrannosti připravit reprezentační
záměry a cíle pro rok 1998 tak, jak to každoročně dělají reprezentanti ve skákání. Doufejme, že komise všestrannosti v nejbližší době
nějaké setkání iniciuje a zájemci o zahraniční
starty budou mít možnost své záměry nejen
prezentovat, ale i vzájemně s funkcionáři
ČJF oficielně konzultovat.

Equitana se nekoná
Podle zatím dostupných zpráv odstoupili noví pořadatelé světoznámé
Equitany od pořádání letošní výstavy, která tak měla začít svůj každoroční rytmus. Ve svém záměru se opět vrací k pořadatelství každé dva roky
a datum příští Equitany je stanoveno na 6.- 14. března 1999.
Koupěchtiví jezdci, či zájemci o jezdeckou show mohou však náhradně
navštívit veletrh Hansepferd v Hamburku, který se koná ve dnech 24.-26.
dubna a po Equitaně je pravděpodobně největší koňsky veletržní akcí
Německa.
Na výstavu se chystá 400 vystavovatelů, oficielní partnerskou zemí
bude letos Švédsko a všechny tři dny budou zakončeny večerní Galashow. Vstupné na výstavu je 15,- DM, pro děti 7,- DM,-. Vstupenka na
galashow pro dospělé stojí 53,- DM, děti do 16 let 29,- DM. Při objednávce min. 20ks na páteční či sobotní večerní představení pak 35,- DM.
Objednávky na tel.: 0049 40 342025-27.

Hannover pro Pieta
Hvězdná konkurence zůstala za Pietem Raymakersem při pruském
šampionátu v Hannoveru. K prestižnímu závodu severního Německa,
o kterém vypovídá i téměř 300 tisícová dotace (283 000,- DM) se
1. února dostavila téměř kompletní světová elita. Trojice německých jezdců na druhém až čtvrtém místě H. Johannsmann (PROSARIO), D. Hauser (ZYPRIA) a K. Reinacher (LEO K) se nakonec musela sklonit před
holandským P. Raymakersem s JEWEL’S DOMINARD. Německou hegemonii porušil ještě pátý E. Macken (MISS FAN), ale další místa opět patřila domácím L. Beerbaumovi (RATINA Z), U. Kirchhoffovi (GINUS), M.
Ehningovi (PANAMA 080) a M. Merschformannovi (WUM 047). V prvé
desítce se tak objevilo hned několik jmen nastupující německé jezdecké
generace, na které momentálně leží hlavní tíha reprezentačních pohárových startů.

R. Tebbel si v Hořovicích také vyzkoušel hřebce JETRA
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ZE ZAHRANIČÍ

ZPRÁVY

Konû pro sezónu 1998
Jezdecké středisko
Mach-Chotýšany
V krásném údolí mezi Benešovem a Vlašimí stojí jezdecký
areál stáje Mach, který řada z vás navštívila při soutěžích v minulém roce. Plánovaný letošní seriál bohatě dotovaných vysokých
soutěží, navíc v září zakončený dvoudenním finálem, zařadí pravděpodobně Chotýšany mezi naše nejznámější kolbiště. Jak vypadají sportovní ambice stáje, do které z Mělníka přesídlil
M. Půlpán, jsme se zajeli podívat osobně.
V současné době má stáj v přípravě pět koní. Trenérský dohled
nad pracemi koní vykonává již druhý rok Jiří Šteker, ke kterému,
jak se již zmiňujeme i na jiném místě zpravodaje, přibyl od začátku letošního roku Jiří Pecháček.
Z koní stáje směřuje výkonnostně nejvýše dvojice osmiletých ELUSIE (Athlet) a dánský valach CARMEL (Cantus), kteří by se
měli objevit i v soutěžích -ST-. O stupeň níže směřují 7letá FLORIDA (Corado) a 6letý irský ROMANO (Master A1/1). Pětiletá
CAMORA (Q II-69) bude závodit teprve druhou sezonu. Zda
někdo z domácích zasáhne i do bojů o nejvyšší místa v prvém
ročníku chotýšanského Sparta Cupu ukáže již prvá květnová kvalifikace.

Jezdecký klub Pablo
Úřadující mistryně ČR ve skocích R. Jeníková využila na sklonku roku nových možností v otevřeném středisku ve Smrčku a přesídlila se svými čtyřmi koňmi do prostor JK Smrček. Jediná žena
na českých kolbištích, která se pravděpodobně opět i letos zařadí
M. Půlpán v sedle klisny FLORIDA
po bok mužů účastí v soutěžích stupně -T-, ve kterých by se mohl
i letos opět objevit 16ti letý PABLO (Behistoun). Tento nestárnoucí kůň bude za svým jménem od letošní sezóny nosit přívlastek
INTERGEAR stejně tak jako další člen stáje MERKUR INTERGEAR, které sponzoruje stejnojmenná společnost pro výrobu satelitních převodovek P. Fuksy z Hlinska.
Soutěže KMK budou i v letošním roce důležité pro 5l. hřebce
ALMAR (Aloube Z), který patří Z. Müllerovi a nováčkem stáje je
9letá LIBENTÝNA (List A1/1). Ta je sice z našich kolbišť již
známá, ale jak se jí bude dařit v roce 1998, ukáží teprve prvé
starty v sedle s R. Jeníkovou.

Jezdecký klub Smrček
Veškeré koně určené pro dvojici skokových reprezentantů stáje
musí, po úrazu Z. Žíly, zvládnout R. Doležal. I to usnadnilo

U Jeníků si na koně rád sedne i malý David
J. Kadavému rozhodnutí, na jehož základě se dvojice - holandský
7letý hřebec JETRO a 6l. RAPHAELA (Radiátor) - přestěhují na
zkušenou do stájí R. Tebbela, se kterým JK Smrček úzce spolupracuje. I tak ve stájích zůstává velmi dobrý kádr koní. V prvé
řadě i pro ty nejtěžší soutěže DIETWARD I-2 (jediný, který je
v současné době v majetku V. Michka). Dále pak bavorský 12l.
hřebec LORD EXTRA (Lord) a 9letá PATERNA (Paradox). I oba
tito koně mohou pomýšlet na starty v nejtěžších soutěžích.
Výkonnost o stupeň nížší by měli docílit 11leté klisny LINARA
(Landadel) a PERSY (Princ Paradox), stejně jako 9letý TOP GUN
(Trable Maker), což je nové jméno pro v loňské sezóně známého
COSWORTHA.
Sám J. Kadavý se nevzdává jezdecké kariéry ve všestrannosti
a se svým plnokrevným 9letým ANKEREM (Paico) by letos chtěl
absolvovat i dvouhvězdičkové mezinárodní soutěže.

R. Doležal a J. Kadavý spolu s mladou klisnou, která patří do
nadějné kolekce smrčkovských koní po hřebci RADIATOR
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ZAJÍMAVOSTI

TERMÍNY

Jiří Pecháček
na roztrhání

Albertovské
zimní kriterium

Spokojenost vládla v neděli 8.února již
podruhé v letošním roce z Hradce Králové
mezi účastníky oblastního skokového soustředění, které pod vedením Jiřího Pecháčka uspořádal oblastní výbor ČJF.
Ke společné práci se dostavilo 23 jezdců, každý s jedním koněm a podmínkou
účasti byla i přítomnost trenéra každého
jezdce.
Koně byli rozděleni do pěti skupin od
úrovně -ZL- až po -S- a o poctivém přístupu J. Pecháčka k treninku svědčí i jeho
povzdechnutí na závěr prací, že je více
unaven než kdyby sám jezdil. Určitě i proto
byli všichni s předvedeným treninkem
velmi spokojeni.
O tom, že vítěz ankety trenér roku nezahálí, svědčí i skutečnost, že trenérský
dohled má i nad jezdci jezdeckého střediska Mach-Chotýšany, kam přestoupil na
sklonku minulého roku M. Půlpán. A již
v průběhu března jej čeká další kolo juniorského soustředění ve Svinčicích.

Druhé kolo 3. Albertovského zimního kriteria ve skokových soutěžích proběhlo v sobotu
5. února v hale hřebčína v Albertovci.
I v tomto kole se na startu představilo 90
dvojic z 8 oddílů severní Moravy a Slezska.
V kategorii čtyřletých koní získal plný počet
bodů po obou kolech, mezi 23 přihlášenými,
pouze domácí L. Bosák na koni CAMILLO.
Mezi pětiletými je přihlášeno 18 dvojic
a s plným počtem bodů pokračovala jen Marcela Šopíková s LÉRY z Horymasu Horní
Město.
Šestiletých je přihlášeno šest a maximální
počet bodů po dvou kolech získali domácí K.
Nevařilová (QUARTET) a J. Živníček (MERCURY LESI) z Hradce nad Moravicí. Jedinou
neobsazenou i nadále zůstala kategorie dětí,
ve které se představil pouze J. Kincl s FINEM
a FINIŠEM z Horymasu Horní Město.
Po třetím kole, které bylo na programu
v sobotu 14. února, se situace na čele kategorie 4letých vyrovnala a před finálovým
vyvrcholením mají shodně 13 bodů tři domácí
dvojice V. Holý - IMPORT, K. Nevařilová SÁRA a L. Bosák - CAMILLO.
V kategorii 5ti a 6ti letých koní se ve vedení nic nezměnilo a do závěrečného kola
postupují s nejlepšími výsledky LÉRY z Horymas Horní Město a šestiletí QUARTET
(Albertovec) a MERCURY LESI (Hradec
n.M.).
Dobrou úroveň měla i poprvé zařazená
klasická soutěž stupně -L-, kterou přes to, že
byla postavena zcela v mírách, absolvovalo
všech sedm zúčastněných dvojic bezchybně
a i v následném rozeskakování šest účastníků bezchybný výsledek zopakovalo. Vítězkou
se stala L. Vítková s INRIGOU ze stáje Vítek.
-jge-

Spokojenost za všechny v Hradci Králové
vyjádřil vedoucí soustředění Z. Kusý

O termínech jasno
Při cvičitelských zkouškách ve Svinčicích byly dohodnuty definitivní termíny soustředění juniorů a mladých jezdců. Jiří
Pecháček zde bude s vybranými juniory
pracovat ve dnech 9.-11. března a Jiří Skřivan s mladými jezdci 23.- 25. března.

Pohár všestrannosti 1997
V Poháru všestrannosti za rok 1997,
který každoročně vyhodnocuje J. Staněk,
zvítězil s převahou Aleš Opatrný se ziskem
134,2 bodů. Na dalších místech se umístili:
L. Vrtek 72b., T. Jarolím 62,8b., M. Theimer 55,8b. a I. Konečná 51b.
Slavnostní vyhodnocení se bude konat
při prvních letošních závodech, které
budou započítávány do Poháru všestrannosti 1998.

Sportovní
kalendáﬁ
hala
28.2.
28.2.
28.2.
7.3.
7.3.
7.3.
7.3.
14.3.
14.3.
14.3.

Bernartice
Humburky
Albertovec
Svinčice
Bernartice
Frenštát p.R.
Humburky
Bernartice
Svinčice
Humburky

Z
zrušeno
Z,ZL,L
ZM,Z,ZL,L
drez. Z
Z,ZL,L
ZM,Z,ZL,L
Z,ZL,L
ZM,Z,ZL,L,S
zrušeno

Drobnosti
● Další kolo cvičitelských zkoušek proběhlo
ve dnech 14. a 15. března ve Svinčicích.
Komise ve složení Jar. Pecháček, A. Starosta,
J. Šíma a A. Klauz udělila cvičitelské oprávnění 14 absolventům z celkově 24 uchazečů.
● V rámci koňařských čtvrtků, které pravidelně pořádá agronomická fakulta MZLU
v Brně došlo ke vzájemnému přesunu
témat a tak si 26. února mohou zájemci
vyposlechnout přednášku „Chov plemen
Shagya a Gidran v Maďarsku“.
● Sportovní kalendář 1998, který každoročně vydává ČJF, vyšel na začátku ledna
a zájemcům bude k dispozici prostřednictvím oblastních federací.
● 1. března budou v JO Slovan Frenštát
pod Radhoštěm uspořádány jedny z prvních znovuvzkříšených Zkoušek základního
výcviku, které jsou od letošního roku
nezbytné k udělení nové jezdecké licence.
● Zkoušky cvičitelů pořádá Hradecký jezdecký klub 21.března. Komisaři P.Hudeček, F. Slavík, P. Hirka a Z. Fialka.

Blahopřejeme...
...brněnské rozhodčí Jarmile Konečné
k významnému životnímu jubileu, které
oslavila 12. února.

Jezdecká veselka
Sňatek uzavřou dva známí jezdci z JK
Žabčice militarista Karel Diringer a drezúristka Daniela Šimečková. Datum je stanoveno na 7. března 1998. Blahopřejeme.

Konû pro sezónu 1998
Stáj Hořovice
I když řada informací o stáji V. Opatrného v Hořovicích zazněla
již v rozhovorech z titulní strany, pro úplnost přinášíme kompletní
inventarizaci koní, které bude mít k dispozici v roce 1998 A. Opatrný.
Pro všestrannost zůstává jedničkou 9letý ČEJEN (Silvaner), ke
kterému se připojil stejně starý INDAUER (Romb). Zatímco druhý
je majetkem JK Smrček, první patří firmě DIMEX. Do stáje military
také patří dva pětiletí NIGES (Lokaj) Z. Höcka a INDIAN (Indigo)
V. Vasiljeva.
Pro skokové soutěže bude mít A. Opatrný k dispozici i trojici
z JK Smrček MAVERICK (Salut), LA MANCHE (Ico) a ABRAKA
DABRA (Aram) a všichni tito koně jsou schopni absolvovat soutěže -ST-. V této výkonnostní skupině jsou letos i sedmiletí SAFÍR
(Kordon Dusina) a LIPAN (Vat) a pro soutěže -ST- bude ještě
9letý hanoverský hřebec FRASCATI (Wanderer), který je také
v majetku V. Vasiljeva.
Na úrovni -S- soutěží by se měli pohybovat šestiletá PHANTARHEI (Welington) a stejně starý bavorský COMIRO SON
(Comiro). Pro ty budou hlavní soutěže KMK. Celkově má A. Opatrný ke sportovnímu využití 15 koní.

Skončí spolupráce A. Opatrného a R. Tebbela až na ME v Portugalsku?
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Výhradní zástupce firmy Böckmann v ČR
firma EKVITAN PLZEŇ nabízí přívěsné vozíky pro koně
za velice příznivé zaváděcí ceny.
Nejkvalitnější přepravníky koní v Evropě!
Na všechny druhy vozíků možnost leasingu!

EKVITAN PLZE≈ s.r.o.
Jasná 4, 312 08 PlzeÀ
Tel./fax: 019/600 79

ŠEPRA, Šebesta Lumír
Ostruhová 58, 276 01 Mělník
Tel.: 0206/62 54 11

Sportovní a obchodní stáj

Jezdecká škola Mariánské Lázně

Vondráček - Starosta

● nákup a prodej sportovních a chovných koní doma i v zahraničí
● připouštění chov. klisen (včetně ustájení před a po porodu) hřebci světových sportovních linií
s prověřenou výkonností
● ustájení a výcvik sportovních koní ve vlastním areálu s krytou halou a ubytováním

tel. 00420-165-31 53 (69 13 12), 0602 44 99 72, fax 00420-165-62 20 70
U Krakonoše 53, 353 01 Mariánské Lázně

Schůzka
reprezentantů
V pátek 6. února se v Praze ve sportovním
středisku L. Vondráčka a A. Starosty v Tuchoměřicích uskutečnila schůzka skokových reprezentantů se zástupci ČJF. Za federaci byli přítomni J. Kuška, Jar. Pecháček, A. Starosta,
A. Pellarová, P. Hudeček a J. Kutěj a reprezentanti se dostavili ve složení J. Skřivan,
S. Hošák, O. Nágr, P. Doležal, Z. Žíla, J. Jindra,
T. Navrátil, Z. Krpela a S. Rusek. Omluvil se
I. Višinka.
Na schůzce bylo potvrzeno, že se česká skoková reprezentace zúčastní: CSI-B Kiskunhalas
(1.-3.5.), rozhodne se mezi CSIO Poznaň (1.4.7.) a CSI-W Hortobagy (3.-5.7.), které se dostaly do stejných termínů, CSIO-W Budapešť (30.7.2.8.), CSIO Bratislava (6.-9.8.), CSI-C-W Wroclav
(14.-16.8.) a pochopitelně domácích mezinárodních soutěží. J. Skřivan projevil také zájem o kvalifikační podmínky pro účast na MS v Římě.
Po inventarizaci koní, které přicházejí
v úvahu k reprezentačním startům se na seznamu vedoucího reprezentačního družstva A. Starosty objevilo 23 jmen. Bylo dohodnuto, že
nominace na první reprezentační start v Kiskunhalasi bude provedena na základě výsledků
sezóny 1997.
Bohužel museli zástupci ČJF konstatovat, že
pro finanční potíže nebudou v roce 1998 reprezentantům vypláceny dotace, které jim v minulých dvou letech přiznával systém hmotné zainteresovanosti na zahraničních startech.
Soustředění určené deseti reprezentantům
a dvaceti koním, pod vedením německého trenéra E. Hofschröera, se bude konat ve dnech
4.-6. března ve Svinčicích a náklady spojené
s pobytem si budou reprezentanti hradit sami.
Soustředění bude zakončeno závody (7.3.).

FEI do Hong Kongu
● Generální zasedání FEI se v letošním
roce uskuteční ve dnech 30. dubna a 1.
května a místem jednání bude Hong Kong.
● Exekutivní komise FEI jednala 28.
ledna v Madridu a mimo jiné byla na programu i silně kritická petice na adresu rozhodčích, která vznikla po ME ve Verden.
Bylo rozhodnuto, že FEI uspořádá k této
petici veřejné diskuzní forum, které se
uskuteční 4. dubna v Göteborgu při finále
Světového poháru v drezúře.
● Organizátoři letošních Světových jezdeckých her se 27. ledna sešli se starostou
Říma, který pořadatele ujistil podporou
města.
● Ve stejný den jednali v Madridu
zástupci FEI s pořadateli Světových jezdeckých her roku 2002, které se budou
konat v Jerez de la Frontera. Při jednání se
diskutovaly podrobnosti programu her.

n a b í z í
ustájení koní v areálu na okraji Prahy - Tuchoměřicích
● výcvik koní a jezdců dle dohody
● prodej sportovních koní
● hala 28x18 m k dispozici
●

Tel.: 02/206 104 19,
02/365 200 po 20.00 hodině.

24 soutěží -S-, 27 -ST- a 6 -T-. Určen byl
již i kalendář soutěží KMK. V prvém pololetí roku 1998 bude mít seriál KMK 15 soutěží a ve druhém pololetí 11 + finále.
Komise dále navrhla i kvalifikační podmínky pro účast na ME juniorů a mladých
jezdců, které ale vejdou v obecnou známost až po jejich projednání na výkonném
výboru na konci února.
● V úterý 10. února zasedala Legislativní komise. Z jejího jednání vzešel návrh
nového registračního řádu.
Důležitou částí jednání byla i diskuze
nad iniciativou severočeské oblastní federace, která na sklonku roku předložila
návrh nového přestupního řádu. Legislativní komise konstatovala, že návrh musí být
předložen k širší diskuzi a legislativní komise se k němu vrátí opět na podzim letošního roku.

Velkolepá
chovatelská show
V Brabantské hale v holandském s’Hertogenbosh se ve dnech 5.-7. února konal
závěrečný výběr plemenných hřebců
KWPN. Jedné z nejdůležitějších chovatelských akcí se zúčastnili i zástupci Zemských hřebčinců v Písku a Tlumačově
a ASCHK.
Ve třech dnech bylo postupně předvedeno 504 hřebců, kteří se probojovali do
závěrečného výběru z tradičně přibližně
8 000 hřebců. Nakonec slavil dvojnásobné
otcovské vítězství hřebec VOLTAIRE, když
první skončil NINKHO (Voltaire - Imke po
Nimmerdor), před AMULUSI (Voltaire Eamelusieny po Joost). Třetí se umístil
hřebec NASHUA (Iroko po Pilot - Bavanta
po Ariban**).

Z práce komisí
● Skoková komise ČJF zasedala

A. Starosta (vpravo) opět v plné formě

12. února v Praze. Mezi hlavní body jednání patřil výběr účastníků pro dvě soustředění, juniorů a mladých jezdců, která proběhnou ve Svinčicích v průběhu března. Komise vybrala 19 juniorů a 21 mladých jezdců.
Dále byly určeny závody, na kterých se
budou konat premiované soutěže. V letošním roce stačili finanční prostředky na
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Z. Žíla si zatím nezajezdí

Ing. J. Kutěj
Purkyňova 10,
591 02 Žďár n. S.,
tel.:0616/ 22774

- nákup, výcvik a prodej sportovních koní
- poradenská a zprostředkovatelská služba při nákupu sportovních koní doma
Ing. J. Hanulay i v zahraničí
Farského 6
851 01 Bratislava - pomoc při nákupu plemenného matetel.: 07/81 52 30 riálu v zahraničí

Inzerce
● Prodám hřebce - ČT, po Kento, m: po 297 Frühesch-2. Cena dohodou, tel.: 02/68 72 729.
● JS Zmrzlík, Praha 5 přijme ošetřovatele - jezdce. Ubytování zdarma. Tel.: 02/42 88 295.
● Prodám klisnu - hnědka, stáří 4 roky, o: 143 Quoniam II-203, m: JČ 717 Schejba po

●
●
●
●
●
●
●
●
●

1056 Artes, KV 185 cm, připravená skok -Z-, drezúra -Z-. Hodná, pracovitá. Dále prodám valacha do 9 roku - hnědák, výška 175 cm (mohutnější), o: Przetswit XVII, m: 102 Furioso III, stupeň výcviku skok -S-. Zdravý. Oboje levně spěchá. Tel.: 019/53 45 75 po 20 hod.
Prodám Nissan Patrol 3,3 diesel na tahání přívěsu na koně. Velmi dobrý stav, technická, červený. Zn. levně. Tel.: 0437/89 31 93.
Ustájím chovnou klisnu, hříbě, sportovního koně v boxových stájích. Celoročně využití pastvin. Odborná péče zajištěna. Tel.: 0437/89 31 93.
Prodám A1/1 klisnu 9let, 100% zdravá, skok -Z,ZL-, tm.hnědka, líbivá. Tel.: 02/42 88 295.
Prodám AVII pro 3 koně a 6 lidí. Tel.: 0602 23 23 62.
Prodám 4l. kl. po Q II-146 (Quido), m: Dixi z Jagy po Diktant 57, skok. předpoklady, 100% charakter, cena 75 000,-, dohoda možná, tel.: 0602 23 23 62.
Prodáme autobus ŠL 11, upravený pro přepravu 5-ti koní s bydlením pro obsluhu. Dohodou.
Zn. tel. 0646/73 70 94.
Přijmeme 2-3 brigádníky na výpomoc do jezdecké školy za ubytování, stravu a možnost ježdění, (parkur, dostihy, military). Cvičitelský a řidičský průkaz vítán. Léto 98. Zn. tel.: 0646/73 70 94.
Prodám kl., isabelu, nar. VII/97, o: Mauglí - jezd. pony, m: Eržika A1/1 a dále hř., hnědáka
A1/1, nar. V/95, o: Saher, m: Parigote Gaie (Fra). Tel.: 02/58 12 377.
Prodám do sportu 2 valachy, stáří 4 a 5 let, po: CATTARO a LOPEZ, dále velké a malé koně
pro rekreační ježdění. Tel.: 0603/211 784.

Inseminace klisen – progresívní
reprodukční metoda v chovu koní
Široce využívaná chovateli
v chovatelsky nejvyspělejších
zemích.
Využijte i vy výhod, které vám
nabízíme:
– provedení inseminace přímo
u chovatele bez nutnosti přepravy
klisny
– odstranění možnosti infekce
klisny hřebcem
– dobré reprodukční výsledky po
inseminaci čerstvým semenem
vyšší než v přirozené plemenitbě
– získání spermatu vysoce kvalitních hřebců
– záruka za výsledek – platba
připouštěcího poplatku pouze za
březí klisnu
Firma ERC Pardubice-Mnětice
nabízí sperma špičkových hřebců,
např. čerstvé sperma synů hřebců
ALMÉ, RAMIRO, LORD, NARCOS II.
ASCOT (Almé – Prince du Cy)
V České republice jediný syn
legendárního ALMÉ. Blízký příbuzný světového šampiona QUITO DE
BAUSSY. Ideální technika skoku.
RENOMMEE (Ramiro – Gotthard)
Spojení dvou vynikajících světových producentů sportovních koní

Výsledky
Albertovec 5.2. Albertovské zimní
kriterium (všechny soutěže dvouf. skákání) AZK čtyřletí 100/110 (18) 1.
Nevařilová - SÁRA. 2. Holý - RONALDO, 3. Kulhánková - COSTA BRAVA
(všichni Albertovec), pětiletí 110/120
(16) 1. Holý - GOLDBERG (Albertovec),
2. Masár - NELLY (Baník), 3. Šopíková LÉRY (Hor.Město), šestiletí 110/120 (6)
1. Živníček - MERCURY LESI (Hradec
n.M.), 2. Nevařilová - QUARTET (Albertovec), 3. Šopíková - LION (Hor.Město),
dále 90/100 jun. (3) 1. Gladišová ASCANIO (Gladiš), 2. Šopíková - LÉRY
(Hor.Město), 3. Bastl - ARIE (Albert.),
90/100 koně 1.rokem (17) 1. Holý REPLIKA, 2. Kulhánková - COSTA
BRAVA, 3. Nevařilová - SÁRA (Alberto-

RAMIRO a GOTTHARD. Dle výkonnosti potomstva v nejtěžších mezinárodních soutěžích (RODERICK,
RENOMMEE BY ZYX, RENOMMETO) nejlepší hřebec v ČR.
LANDOS (Lord – Calypso I)
Moderní holštýnský původ, vynikající mechanika pohybu a skoková
potence. Otec velmi nadějného hřebce LORDANOS (licentován Oldenburg, Holstein, Hannover). Vzhledem
k výsledkům v chovu se vrací po
sezoně 1998 do Holštýnska.
NABUCHODONOSOR (Narcos
II – Amyndas)
Jediný syn nejlepšícho hřebce
Francie, evropského šampiona
NARCOS II v ČR. Mladý hřebec
velkých sportovních ambicí.
V chovu pouze v sezoně 1998.
STREIMUR (Streigar – Pagrip)
Mladý norický hřebec velmi dobrého exterieru, s dobrou mechanikou pohybu. Zařazen v třídě Elita.

Dlouhodobé zkušenosti firmy
ERC v oblasti inseminace koní,
transferu embryí a spolupráce
s předními světovými odborníky
a chovateli koní jsou zárukou kvality poskytovaných služeb.

Inseminační kurz
pro chovatele koní
ERC Pardubice -Mnětice
pořádá 14. a 15. 3. 1998
v Mněticích kurz v inseminaci klisen čerstvým spermatem.
Kurz je určen pro chovatele
koní. Po absolvování tohoto kurzu budou absolventi
schopni a oprávněni inseminovat vlastní klisny čerstvým nezmraženým spermatem hřebců.
Cena kurzu 500,- Kč.
Garant kurzu Ing. Zdeněk
Müller, CSc
Přihlášky a informace:
pí. Černíková

Firma ERC rovněž nabízí inseminaci vaší klisny spermatem vynikajících světových plemeníků např.
I LOVE YOU, NARCOS II, QUIDAM DU REVEL, VOLTAIRE,
CASSINI, CARTHAGO, SHOGUN
II, CORIANO, ROX DE LA TOUCHE, ALOUBE Z.

ERC Pardubice-Mnětice
Ing. Zdeněk Müller, CSc, 533 01
Pardubice-Mněnice 126
tel.:
040-667 06 15
tel./fax:
040- 667 08 61
mobil: 0601 24 81 85, 0603 50 10 56

vec), 100/110 jun. (8) 1. Šopíková LION (Hor.Město), 2. Gladišová KALKA, 3. Gladišová - ASCANIO (Gladiš), 100/110 pětiletí koně (14) 1. Nevařilová - VIST, 2. Holý - ARAMIS, 3. Horčičková - ALBERTOVEC HERNA (všichni Albertovec), 110/120 (5) 1. Nevařilová
- KRÉDA (Albertovec), 2. Višinková CHARLIE (Baník), 3. Gladišová - KALKA
(Gladiš).
Albertovec 14.2. AZK čtyřletí
100/110 (16) 1. Bosák - ALOA, 2. Holý IMPORT, 3. Kulhánková - ATHOS
(všichni Albertovec), pětiletí 110/120
(13) 1. Holý - ARAMIS, 2. Horčičková ALBERTOVEC HERNA, 3. Kulhánková BARIERA (všichni Albertovec), šestiletí
-L- (4) 1. Masár - REZNAR (Baník

Ostrava), 2. Živníček - MERCURY LESI
(Hradec n.M.), 3. Nevařilová - QUARTET (Albertovec), dvouf.sk. 90/100 (16)
1. Vala - FINN ARNOLD (Spolfin Bruntál), 2. Holý - IMPORT, 3. Nevařilová AQUINO (oba Albertovec), 100/110 jun.
(7) 1. Gladišová - ASCANIO (Gladiš), 2.
Šopíková - LÉRY (Horymas Hor.Město),
3. Bastl - ARTEMON (Albert.), 100/110
pětiletí (14) 1. Holý - GOLDBERG, 2.
Holý - ARAMIS, 3. Kulhánková - BARIÉRA (všichni Albertovec), 110/120 (14)
1. Živníček - MERCURY LESI (Hradec
n.M.), 2. Nevařilová - KRÉDA (Albert.),
3. Gladišová - KALKA (Gladiš), -L- (7) 1.
Vítková - INTRIGA (Vítek), 2. Holý QUENTIN (Albert.), 3. Rusek - NEWPORT NESTOR (Baník Ostrava).

PROSTĚJOV
Potřeby pro jezdecký sport
Výroba-Velkoobchod
Největší výrobce a dovozce
potřeb pro jezdecký sport
v České republice.
● Vlastní výroba více než 100
druhů jezdeckých potřeb,
jejichž vývoj a testování probíhá ve spolupráci s profesionálními jezdci ing.J. Hanulayem
a J. Skřivanem.
● Na veškeré zboží poskytujeme odborný a kvalitní záruční
a pozáruční servis.
● Naše výrobky si můžete koupit ve všech dobrých prodejnách v ČR. Žádejte je u svých
prodejců!
● V našem katalogu se můžete
přesvědčit o neustálém rozšiřování naší nabídky.
● Zavolejte nám, objednané
zboží Vám zašleme na dobírku nebo Vám poradíme nejbližší prodejnu ve Vašem
okolí, která Vás obslouží.
●

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Prodejna
a velkoobchodní sklad:
Domamyslická 59,
798 01 Prostějov
Tel./Fax: 0508/362 267
Tel./Fax: 0508/362 483
Tel.: večer: 0508/332 107
mobil: 0602 72 10 15
Prodejna Brno:
Veveří 109, PSC 618 00,
Tel.: 05/41 21 16 17

Kovář - podkovář
Stanislav Duška oznamuje
změnu adresy a tel.čísla:
Rolnická 1847
Brandýs nad Labem
tel.: 0202/80 65 89
NOVÝ PLEMENÍK V CHOVU

MAJÁLES
Beneagles (GB) - Modulace po Lyon
A1/1, bělouš, nar. 1989
výkonnost skok -S-, military CCI**
připouští v roce 1998 na stanici
Rudná p.Pradědem
tel/fax 0646/737094
JUDr. Ing. Jar. Staněk CSc
oznamuje změnu adresy:
Wassermannova 14,
152 00 Praha 5
tel.: 02/58 12 377

Plemenný hřebec

707 MAUGLÍ
jezdecký pony, isabel, KVH
145cm, o: Sherif (welsh
pony), m: Mixela A1/1, připouští klisny pony na stanici
Petrov u Jílového u Prahy.
Tel.: 02/995 11 78
nebo 02/58 12 377
Nabízíme připuštění klisen
holštýnským hřebcem

LINO J
o: Langraf I, m: po Corde
la Bryere, výkonnost skok
-T-, ustájení klisen možné.

Zoopark Chomutov
Tel.: 0603/211 784
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